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REGULAMIN KONKURSU 

 

Konkurs plastyczno – audiowizualny dla uczniów ze szkół specjalnych  

m.st. Warszawy oraz uczniów szkół integracyjnych dzielnicy Targówek 

 

 

 

 

 

Termin nadsyłania prac i filmów – 5 kwietnia 2019 roku 

Rozstrzygnięcie konkursu połączone z rozdaniem nagród – 7 maja 2019 roku 



CEL KONKURSU 

 Kształtowanie wrażliwości muzycznej i estetycznej uczniów o specjalnych potrzebach 

edukacyjnych poprzez przybliżanie twórczości Stanisława Moniuszko.  

 Uczczenie 200. rocznicy urodzin wielkiego polskiego kompozytora.  

 

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE 

1. Organizatorem konkursu jest:  

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 99 

ul. Bartnicza 2 

03-358 Warszawa 

2. W konkursie udział biorą uczniowie szkół specjalnych m.st. Warszawy oraz uczniowie szkół 

integracyjnych dzielnicy Targówek m.st. Warszawy.  

3. Zadaniem uczestników jest zaprezentowanie swoich umiejętności, uzdolnień i fascynacji twórczością 

Stanisława Moniuszki w dwóch formach: plastycznej i audiowizualnej. 

4. Prace nadesłane na część plastyczną muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej 

niepublikowanymi i nienagradzanymi na innych konkursach. Nadesłanie pracy jest jednoznaczne ze 

złożeniem deklaracji o tym fakcie. Biorąc udział w konkursie uczestnicy akceptują zasady konkursu 

zawarte w regulaminie. 

5. Temat pracy to plastyczna ilustracja pieśni Stanisława Moniuszki. 

6. Prace w formacie A3 mogą być wykonane techniką: rysunkową, malarską, graficzną lub kolażu.  

7. Prace należy dostarczyć osobiście lub przesłać na adres szkoły wpisując w temacie  

tytuł konkursu.  

8. Każda szkoła może zgłosić maksymalnie 3 prace, każda innego autora. 

9. Każda praca plastyczna powinna zawierać na odwrocie czytelny opis, zawierający:  

tytuł, imię i nazwisko ucznia, szkołę, klasę oraz imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna. 

Przykład:  

„Skowronek”  

Janusz Kowalski 

SP nr 35 

klasa V 

nauczyciel: Anna Nowak 

10. Zadaniem uczestników w części audiowizualnej będzie nagranie krótkiego, maksymalnie  

3-minutowego filmu demo, w którym tłem muzycznym do inscenizacji, dowolnej ekspresji ruchowej 

lub tanecznej będą pieśni lub arie operowe kompozytora. 

11. W wykonaniu filmu dozwolona jest pomoc osób dorosłych: nauczycieli, rodziców lub opiekunów 

oraz kolegów z klasy. 



12. Filmy muszą być zapisane w powszechnie używanych formatach i dostarczone na podpisanym 

nośniku CD, pamięci USB (pendrive) lub przysłane pocztą elektroniczną na adres mailowy: 

mackowski.sps99@gmail.com 

13. Każdy film powinien posiadać czytelny opis, zawierający: tytuł, imiona i nazwiska autorów, szkołę, 

klasę oraz imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna. 

Przykład:  

„Moniuszko tańcem malowany”  

Janusz Kowalski, Tomasz Maj, Joanna Rok 

SP nr 35 

klasa V 

nauczyciel: Anna Nowak 

14. Uczestnicy konkursu audiowizualnego zobowiązani są dołączyć zgodę rodziców na przetwarzanie 

danych osobowych oraz publikowanie wizerunku w celach związanych z rozstrzygnięciem konkursu 

(załącznik). 

15. Termin nadsyłania prac oraz filmów upływa 5 kwietnia 2019 roku. 

16. Wszelkie materiały dotyczące konkursu będą dostępne do pobrania na stronie internetowej szkoły  

http://www.sps99.waw.pl/  w zakładce  Moniuszko200. 

17. Prace plastyczne przesłane na konkurs nie podlegają zwrotowi. Natomiast podpisane nośniki CD  

i pamięci USB będą zwracane podczas uroczystego podsumowania. 

18. Wybrane i nagrodzone prace oraz filmy będą zaprezentowane na uroczystym podsumowaniu 

konkursu, a także zamieszczone na stronie internetowej Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 99. 

 

OCENA PRAC 

Kryteriami oceny będą: zgodność pracy z tematyką, oryginalność, twórczy charakter pracy,  

a w przypadku filmów: jakość techniczna i poziom artystyczny występów. 

Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne. Komisja zastrzega sobie prawo do swobody w wyborze 

najlepszych prac. 

 

KONTAKT W SPRAWIE KONKURSU 

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 99 w Warszawie 

tel./fax: 22  811 03 06 

sekretariat@sps99.waw.pl 

Larysa Zujewycz – Maciejewska  (kierownik świetlicy) tel: 664 004 224 

Agata Lendzioszek – część plastyczna  

Sylwester Maćkowski – część audiowizualna 
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